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SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM 
 
A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 2021. évi helyzetének értékelését 

jelen rektori jelentés1 tartalmazza.  
Az intézmény életét ebben az évben is nagymértékben befolyásolta az elhúzódó 

világjárvány. A 2020/2021 tanév II. félévében az intézmény online folytatta tevékenységét, 
majd, a Szenátus határozatának megfelelően a 2021/22-es tanév oktatási tevékenysége – 
beleértve a számonkérések és záróvizsgák megszervezését – jórészt jelenléti oktatással, 
illetve kisebb mértékben hibrid rendszerben történt, míg a felvételi beiratkozást és 
vizsgákat online bonyolították le. A mobilitási tevékenység továbbra sem érte el a 
pandémia előtti évek mutatóit, a konferenciák és egyéb rendezvények döntő többsége az 
online térben került megszervezésre. Általánosan elmondható, hogy – bár a járványügyi 
intézkedések, valamint a jelenléti oktatás fenntartása érdekében hozott rendelkezések 
konzekvens alkalmazása okozott némi feszültséget mind az egyetem alkalmazottai, mind a 
hallgatók körében – az intézmény működésében nem volt fennakadás. 

A 2021. év meghatározó eseménye volt az Egyetem alapításának 20. jubileumi 
ünnepsége. A Csíkszeredában és Homoródfürdőn megszervezett háromnapos nagyszabású 
rendezvény keretében az egyetemi közösség és meghívottai közösségi futással, 
kiállításokkal, koncertekkel, pódiumbeszélgetéssel, díszünnepséggel, majd jó hangulatú 
zenés-táncos vacsorával ünnepeltek.  

Az egyetem időszakos minőségi felmérésére való felkészülés, az intézményi, 
valamint a felmérendő szakok önfelmérő iratcsomóinak előkészítése fontos feladatot 
jelentett ebben az évben.  

Az intézmény 2021. évre tervezett tevékenységeit a 2021–2030 időszakra szóló, a 
Szenátus által 2021 májusában elfogadott Stratégiai fejlesztési elvek és az EMTE 2021. évi 
Operatív terve tartalmazza, amelynek megvalósítását a Szenátus 2022. február 25-i ülésén 
elemezte.  

 
A FŐ CÉLKITŰZÉSEK:   
A képzési kínálat stabilizálása és az oktatás minőségének fejlesztése a szakok további 
mennyiségi expanziójának csökkentését, az oktatás tartalmának intenzív, minőségi, 
kiválósági fejlesztését, a jelenleg működő szakok megerősítését célozta, az alábbi 
tevékenységek által:  

- intézményi minőségi felmérésre való felkészülés, valamint a külső felmérés 
lebonyolítása. A 2021 decemberében benyújtott kérés nyomán, a 2022. február 14-18. 
között lebonyolított intézményi felmérés keretében hat alapképzési szakot és egy 
mesterszakot világított át a Román Akkreditációs Hatóság (ARACIS): gépészmérnök, 
infokommunikációs hálózatok és rendszerek, világ- és összehasonlító irodalom – angol 
nyelv és irodalom, élelmiszermérnök, kommunikáció és PR (Csíkszereda), marketing, 
filmtudomány (MSc), illetve sor került az egyetem általános intézményi felmérésére, 
„vegyes” eljárás szerint (online és helyszíni felmérés kombinálásával). 

                                                 
1 A jelentés elkészítéséhez felhasznált dokumentumok: a 2020-21 időszakra vonatkozó Egyetemi kutatási 
jelentés, a 2020/2021 tanévre vonatkozó Erasmus+ tevékenységekre és a Makovecz Programra vonatkozó 
jelentések, a 2021/2022 tanév első félévre vonatkozó oktatói lefedettségi adatok, a 2020/2021 tanév 
gazdálkodására vonatkozó jelentés, a 2021/2022 tanévi akkreditációs önfelmérési iratcsomó adatai. 
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- alapképzési szakok akkreditálása: az intézményi akkreditációval egyidejűleg 
benyújtásra került a sepsiszentgyörgyi agrármérnöki szak akkreditációs kérése, és 
sikeresen megtörtént a szak külső felmérése.  

- alapképzési szakok újraakkreditálása: automatika és alkalmazott informatika, 
szociológia, román nyelv és irodalom – angol nyelv és irodalom alapszakok időszakos 
felmérésére került sor, valamint előkészületben van az általános közgazdaság, 
informatika és turisztikai mérnök-menedzser szakok felmérése. 

- új alapképzési szakok indítása: elkészült a Sepsiszentgyörgyön indítandó sport és 
mozgástudomány szak, valamint a környezetmérnök szakot helyettesítő 
környezetmérnöki informatika szak iratcsomója. 

- mesteri képzések újraakkreditálása – a környezetvédelem és monitoring 
mesterszak újraakkreditálási eljárása folyamatban van.  

- új mesterszak (jogász életpályák) elnyerte az akkreditációt. 
- a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése: Makovecz, Erasmus+ Program működtetése, új 
intézményközi együttműködési szerződések megkötése: megvalósítása folyamatos, bár a 
mobilitási számok továbbra sem érik el a korábban megszokott mutatókat. 
- elkezdődött a Tanárképző Intézet Szenátusnak alárendelt önálló struktúrájának 
kialakítása, az intézeti adminisztráció kiépítése és az Intézeti Tanács működésének 
elősegítése által. A tanárképzési programok hatékonyabb működtetése érdekében további 
egyeztetések szükségesek az Intézet és a karok vezetőivel. 
- doktori iskolák kialakítása: megtörtént a habilitált oktatók helyzetének felmérése, 
valamint a potenciálisan indítandó doktori iskolák szakterületének meghatározása. 
- a tehetséggondozási tevékenység fejlesztése: A 2021 tavaszán online lebonyolított kari 
TDK-kon, illetve agrár és műszaki ETDK-n 49 hallgató nyert jelölést a 2023-as OTDK-ra. 
Elkezdődött a 2023. évi OTDK Marosvásárhelyen tartandó Informatika szekciójának 
előkészítése, folyamatban van a 2022. évi kari TDK-k, valamint az agrár- és műszaki ETDK-
k szervezése. Az tehetséggondozás elősegítése céljából intézményen belüli motivációs 
eszközként bevezetésre került az oktatói kiválósági minősítési pótlék., melynek 
kritériumaként a tehetséggondozásban elért eredmények értékelése jelentős súllyal bír. 
- humánerőforrás-fejlesztés tekintetében jelentős előrelépés történt: 2021-ben két 
versenyvizsga, valamint két oktatói előlépési vizsga nyomán 11 új oktatót (1 professzor, 2 
docens, 8 adjunktus), továbbá 10 pályakezdő tanársegédet alkalmazott az egyetem, illetve 
12 oktató lépett elő (2 professzor, 10 docens). Ebben az évben 3 oktató habilitációját 
támogatta az egyetem a habilitációs díj térítése által. A versenyképes differenciált, 
teljesítmény alapú bérezési rendszer a tudományos minősítési pótlék mellett kiegészült az 
oktatói minősítési pótlékkal. 
- a kutatási tevékenység fejlesztése: fő célkitűzés az egyetem tudományos 
tevékenységére vonatkozó láthatósági mutatók javítása, a tanszékeken működő 
kutatóintézetek tevékenységének fellendítése volt, az egyetemi tudományos kutatások 
koncentrálása, minőségének emelése, valamint kiválósági egyetemi kutatóhelyek 
létrehozása által. Elfogadásra került az egyetem középtávú Kutatási stratégiája és 
Kutatásetikai szabályzata, és további lépések történtek az egyetem besorolása és 
láthatóságának javítása érdekében. 
 - a Sepsiszentgyörgyi helyszíni struktúra kialakítása tekintetében mérföldkövet jelent 
az agrármérnöki szak akkreditációja, és előkészületben van a sport és mozgástudomány 
szak működési engedélyének újrakérvényezése. 2021 őszén elindult a Pécsi 
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Tudományegyetem kihelyezett képzéseként a szobrászat és festőművészet szak. A 
helyszínhez kapcsolódó tevékenységek koordinálására létrejött a Helyszíni Tanács. 
- az intézményi kapcsolatok fejlesztéséhez kapcsolódóan az erdélyi önálló 
magánegyetemi hálózat intézményei (Sapientia EMTE– Partiumi Keresztény Egyetem – 
Protestáns Teológiai Intézet) által alapított Pro Bono Publico Konzorcium létrehozása 
jelentette a legfontosabb lépést. Együttműködési szerződés született a Bánáti I. Mihály 
Király Agrártudományi és Állatorvosi Egyetemmel, valamint előkészületben van az 
intézményi megállapodás a sárospataki Tokaj-Hegyaljai Egyetemmel. 
- a térségi szerepvállalás fejlesztése különböző közösségi programokban való 
részvétellel, a régióban működő intézményekkel és cégekkel való együttműködések 
kialakításával, valamint a helyi közösségekhez is szóló egyetemi rendezvények 
megszervezése által valósult meg. 
- a-szervezetfejlesztéshez kapcsolódóan sikeresen megtörtént az új egyetemi honlap 
beüzemelése, valamint az intézményi belső és külső kommunikáció területén is javulás 
tapasztalható. Létrejött az Informatikai központ, amelynek koordinálásáért 
rektorhelyettesi rangú igazgató felel. Az Alumni rendszer kiépítése, az ehhez kapcsolódó 
online adatbázis fejlesztésének késlekedése miatt nem történhetett meg a tervezett 
ütemezés szerint. 
- a gazdálkodás fejlesztése tekintetében egyik fő célt a bérfejlesztés kivitelezése és az 
ehhez szükséges költségvetési források megszerzése jelentette. Az oktatói minősítési 
pótlékrendszer hárompillérűvé vált: kiválósági tudományos kutatási pótlék (TMP), 
kiválósági oktatói pótlék (OMP), reguláris minősítési pótlék (MP) és megtörtént az új 
rendszer szerinti pályázatok elbírálása.  
- az egyetemi infrastruktúra fejlesztése. Ehhez kapcsolódóan: 

- a marosvásárhelyi laboratóriumi csarnok létrehozása: megtörtént a tervezési 
téma megfogalmazása, valamint a beruházáshoz szükséges engedélyek beszerzése. 

- csíkszeredai épület átalakításának folytatása – befejeződött a II. beruházási fázis 
(hőszigetelés, termopan ablakok, bejárat áthelyezése, épület külső felújítása, 0, I és 
félemeleti belső átépítés), a munkálatok átvétele még nem történt meg. 

- a sepsiszentgyörgyi campus: elkezdődött a kivitelezési terv elkészítése. 
 

SZAKOK, HALLGATÓI LÉTSZÁMOK 
A 2021/2022-es tanévben a Kolozsváron, Marosvásárhelyen/Sepsiszentgyörgyön és 
Csíkszeredában létező három kar keretében 32 alapképzési szak működik (ebből 28 
akkreditált), illetve 12 mesterszak, az intézmény 2245 hallgató (ebből 1917 alapképzésen, 
328 mesterképzésen) képzését biztosítja, ami 5%-os csökkenést jelent az előző tanévhez 
viszonyítva. 

Kar, 
helyszín Szak 

Szakin
-dítás 

éve 

Hallgatói 
létszám 
2019/ 
2020 

Hallgatói 
létszám 
2020/ 
2021 

Hallgatói 
létszám 
2021/ 
2022 

Csíkszeredai 
Kar 

Agrár- és élelmiszeripari gazdaság (A) 2001 32 37 37 
Könyvelés és gazdálkodási informatika (A) 2001 83 79 78 
Általános közgazdaság (A) 2002 42 36 38 
Gazdasági informatika (A) 2013 78 79 81 
Marketing (A) 2010 42 38 39 
Román nyelv és irodalom – Angol nyelv és 
irodalom (A) 2001 35 46 37 
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Kar, 
helyszín Szak 

Szakin
-dítás 

éve 

Hallgatói 
létszám 
2019/ 
2020 

Hallgatói 
létszám 
2020/ 
2021 

Hallgatói 
létszám 
2021/ 
2022 

Világ- és összehasonlító irodalom – Angol 
nyelv és irodalom (A) 2010 34 45 36 

Kommunikáció és PR (A) 2003 64 66 61 
Szociológia (A) 2001 35 42 37 
Humánerőforrások (A) 2014 31 27 27 
Környezetmérnök (A) 2002 10 6 3 
Élelmiszeripari mérnök (A) 2002 80 70 70 
Génsebészet (A) 2014 58 55 43 
Turisztikai mérnök-menedzser (A) 2010 47 50 44 
Fordító és tolmács mesterszak 2013 30 28 27 
Vezetés és szervezés mesterszak 2015 42 46 27 
Alkalmazott közgazdaságtan és pénzügy 
mesterszak 2015 26 37 39 

Fenntartható biotechnológiák mesterszak 2013 22 25 29 
Kommunikáció és közkapcsolatok 
mesterszak 2013 58 59 63 

 Összesen CSK  849 871 815 

Marosvá-
sárhelyi Kar 

Automatika és alkalmazott informatika (A) 2001 73 78 69 
Informatika (A) 2001 198 195 186 
Mechatronika (A) 2001 108 102 88 
Számítástechnika (A) 2001 121 119 116 
Infokommunikációs hálózatok és rendszerek 
(távközlés) (A) 2009 14 22 28 

Gépészmérnök (A) 2009 77 68 67 
Kommunikáció és közkapcsolatok (A) 2002 99 111 104 
Fordító – tolmács (A) 2008 106 122 107 
Közegészségügyi szolgáltatások és politikák 
(A) 2010 51 53 69 

Kertészmérnök (A) 2002 65 62 56 
Tájépítészet (A) 2012 80 78 90 
Agrármérnök (Sepsiszentgyörgy) 2015 49 57 56 
Erdőmérnöki (Sepsiszentgyörgy) 2020 0 28 40 
Szoftverfejlesztés mesterszak 2013 32 43 31 
Növényorvos mesterszak 2013 20 29 31 
Fejlett mechatronikai rendszerek 
mesterszak 2013 17 25 16 

Számítógépes irányítási rendszerek 
mesterszak 2013 16 16 9 

 Összesen MHK  1126 1214 1154 

Kolozsvári 
Kar 

Környezettudomány (A) 2002 36 24 19 
Fotóművészet, filmművészet, média (A) 2003 75 75 67 
Nemzetközi kapcsolatok, európai 
tanulmányok (A) 2005 35 36 31 

Jog (A) 2010 78 79 82 
Táncművészet  2020 0 15 21 
Diplomácia és interkulturális tanulmányok 
- mesterszak 2014 16 16 16 

Filmtudomány mesterszak 2015 20 22 25 
Környezetvédelem és környezeti 
monitoring mesterszak 2016 11 13 15 

Összesen KVK  271 280 276 
Összesen 
EMTE   2246 2365 2245 
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A 2021/2022-es tanév beiskolázási számait a Sapientia Alapítvány kuratóriuma 
hagyta jóvá. Ebben a tanévben az EMTE 1157 alapképzési helyet hirdetett meg az induló 
szakokon – ebből 572 tandíjmentes, 515 tandíj-hozzájárulásos, 70 teljes tandíjas –, 
valamint 296 mesterképzési helyet – 175 tandíjmentes, 121 tandíj-hozzájárulásos. A nyári 
és őszi felvételi vizsga nyomán az alapképzésen meghirdetett tandíjmentes helyek 94%-
ban, összességében pedig 62,2%-ban teltek be, ami mintegy 3%-os csökkenést jelent a 
korábbi évhez képest. A mesteri szakoknál a tandíjmentes helyek 83,4%-ban, 
összességében pedig 55,7%-ban teltek be, ami 12%-os csökkenést jelent. 

2021 nyarán 30 alapképzési és 12 mesterszak hallgatói tettek záróvizsgát a 
Sapientia EMTE keretében, és egyetlen szak hallgatói sem záróvizsgáztak más egyetemen. A 
záróvizsga eredmények változatlanul jók, (a 379 végzett mintegy 82%-a sikeresen 
záróvizsgázott). A mesteri szakokon a 115 végzett közül 95, azaz 83% védte meg sikeresen 
a mesteri disszertációt. 

Az elhelyezkedési mutatók átlagosan a korábbi évekhez hasonlóak, a szakmában 
való elhelyezkedés 54,9%, a továbbtanulási arány 36,2% körül mozog (utóbbi 3 tanév 
átlagos értéke), a különböző szakok szintjén viszont nagy eltérések mutatkoznak. 
Kiemelkedően és tartósan jó az informatika, automatizálás, számítástechnika, 
gépészmérnök, mechatronika, élelmiszeripari mérnök szakok elhelyezkedési aránya (70% 
felett), más szakoknál viszont az egyes évfolyamok adatai között is nagy a szórás. 

Az EMTE-n alkalmazott ösztöndíjrendszer alapelvei változatlanok, amely szerint 
érdem, tanulmányi, szociális, valamint alkalmi ösztöndíjakra pályázhatnak a hallgatók. Az 
ösztöndíjak összege ebben a tanévben változatlan maradt (257 RON/hallgató ösztöndíj 
normatíva, 500/400/220 RON az ösztöndíjtípusok havi összege). Az ösztöndíjkeret 
megállapítása a korábbi évekhez hasonlóan, az ösztöndíjra jogosult hallgatók számának 
egyharmadával arányosan történt. A 2063 ösztöndíjra jogosult hallgató közül az első 
félévben 542 ösztöndíj került megítélésre, és az ösztöndíjhalmozások miatt 524 hallgató 
részesült különböző típusú ösztöndíjban.  

A hallgatóknak – a korábbi évhez hasonlóan – megfelelő körülmények között, jutányos 
áron biztosít szálláslehetőséget az egyetem a 297 helyes csíkszeredai, valamint a 256 
helyes marosvásárhelyi bentlakásban. Sepsiszentgyörgyön a Fidelitas Református 
Egyetemi Kollégium és Szállóban összesen 20 szobában 62 hely áll a diákok 
rendelkezésére. A Kolozsvári Kar a Diakónia Központban 35 helyes bérelt bentlakásban, 
illetve a 2018 novemberében átadott, magyar állami támogatással kialakított 24 férőhelyes 
Collegium Iuridicum jogász szakkollégiumban biztosítja a hallgatók elszállásolását.  

 
OKTATÓI TESTÜLET, ADMINISZTRÁCIÓ 

A címzetes oktatói testület létszáma 2021/2022 tanév első félévében nőtt (+8) az 
előző tanévhez képest, az oktatói állások száma pedig 4-gyel nőtt (az 1 órával megemelt 
oktatói normák megtartása mellett). Így a tanév első félévében a 402 oktatói állásból 207-et 
doktori címmel rendelkező főállású oktató töltött be. Összességében számítva a tanév 
kezdetekor az alapképzési szakokhoz kötődő oktatói állások 63%-t töltötte be főállású 
oktató (az előírt 70%-hoz képest), akik közül 41% rendelkezett professzori vagy docensi 
címmel. A tanév kezdetekor az oktatókra vonatkozó akkreditációs mutatók csak 15 
alapszak esetében teljesültek, és jellemzően az aktuálisan akkreditációs folyamatban levő 
szakokra történik a meglévő humánerőforrás áthelyezése. A betöltetlen állások 
helyettesítését saját oktatók, illetve hazai és magyarországi társult oktatók 
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foglalkoztatásával biztosítja az egyetem (kb. 155 személy), és 13 doktori cím nélküli 
tanársegédet alkalmaz, határozott időre szóló munkaszerződéssel.  

 
Oktatói állások helyzete a 2021/2022 tanév I. félévében 

Kar 
Csíkszeredai Kar 

 
Marosvásárhelyi Kar 

 
Kolozsvári Kar 

 
Összesen* 

 

Állás Fő-
állású 

Betöltetlen 
állás 

Összes 
állás 

Fő-
állású 

Betöltetlen 
állás 

Összes 
állás 

Fő-
állású 

Betöltetlen 
állás 

Összes 
állás 

Fő-
állású 

Betöltetlen 
állás 

Összes 
állás 

egyetemi tanár 9 6 15 10 7 17 6 1 7 25 14 39 
Docens 18 7 25 25 13 38 12 6 18 55 27 82 
adjunktus 46 43 89 59 34 93 18 18 36 126 103 229 
tanársegéd 1 13 14 0 34 34 0 4 4 1 51 52 

 74 69 143 94 88 182 36 29 65 207 195 402 
* A Tanárképző Intézet állásait is tartalmazza 

A 2021/2022 a II. félévtől kezdődően 6 új oktatót alkalmazott (köztük egy Makovecz 
professzort), illetve 7 oktatót léptetett elő az egyetem, így jelenleg 212 a főállású oktatók 
létszáma. A következő félévben is folytatódik az oktatói testület bővítése, további 7 új 
oktatói állás, illetve 8 előlépési vizsga meghirdetésével. 

Az adminisztratív személyzet (segédtanszemélyzet, gazdasági adminisztráció és 
kisegítő személyzet, beleértve a bentlakások személyzetét) létszáma 184. 

 
KUTATÁSI TEVÉKENYSÉG 

A Sapientia EMTE a Webometrics besorolások szerint 2022 januárjában 
világviszonylatban a 3531. helyen szerepelt (2021 januárjában 3278. helyet foglalta el, 
míg 2020 januárjában az 5221. helyen volt)), Romániában pedig a 28. helyen áll (2021-
ban a 26., 2020-ban pedig a 38. helyen volt). A rangsorolási összképből megállapítható, 
hogy a Sapientia EMTE világviszonylatban, regionálisan, illetve országos szinten is némileg 
visszaesést könyvelhet el, ez azonban nem jelentős: az Európai Unióban 30, regionálisan 
16, Romániában 2 helyet jelent. Remélhetőleg a következő években nemcsak behozza a 
lemaradást, hanem előrelép a rangsorban, aminek ígéretes jele a 2021-ben elért nagy ugrás 
a kiválósági mutatók szerint (Exellence Rank), amit 2022-ben is sikerült tartani. Egyéb, 
nemzetközi rangsorokban a Sapientia EMTE a 20. hely körül szerepel.  

Az utóbbi két év tudományos kutatási eredményeit felölelő Egyetemi kutatási 
jelentés (2020 és 2021) adatai szerint az oktatók megvalósításait tükröző, jelentős 
nemzetközi adatbázisokban is jegyzett szakmai folyóiratokban publikált cikkek 
tekintetében erre az időszakra is javuló tendencia jellemző. Az EMTE oktatói összesen 797 
tudományos publikációt tettek közzé, amelyek közül 150 cikk szerepel a Web of 
Science-en, a legrangosabbnak tartott, csak ISI besorolású tudományos folyóiratokat 
tartalmazó felületen. Tovább növekedett a legmagasabb besorolású közlemények száma 
(73): ezek közül 41 (+3) jelent meg Q1-es lapokban, D1-es lapban pedig 32 (+15) cikk. A 
Web of Science oldalán megtalálható szakcikkek kapcsán megjegyzendő, hogy jelentősnek 
mondható a legmagasabb nemzetközi presztízzsel rendelkező kiadóknál közölt cikkek 
száma is: a D1 és Q1-es cikkek nagyobb része az Elsevier (18 cikk), Springer-Nature (20 
cikk), Wiley (8 cikk), MDPI (32 cikk), Taylor & Francis (5 cikk) kiadóknál jelent meg. 

Az egyetemen folyó tudományos munka láthatósága tovább javult. A Google Scholar 
Citation rendszerbe regisztrált 204 főállású oktató közül 199-nek van legalább 1 idézése, 72 
oktató estében pedig az idézések száma 100 feletti. A teljes Google Scholar idézés 2022. március 
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17-én 15.105 volt (a Makovecz professzorok idézettségét is beszámítva). Ez országos 
szinten a 26. helyet jelenti, világviszonylatban pedig a 2307. helyet. A ResearchGate-en 
(RG) jelenleg a Sapientia EMTE 204 főállású oktatója 1242 publikációval van jelen, és 16 
főállású oktató teljesít 20 feletti RG pontszámot, ami nemzetközi elismertséget, és egyben 
az EU-s pályázatok elbírálásánál is értékes pontszámokat jelent.  

2021-ben 7 Sapientiás oktató részesült szakmai elismerésben. Az OTDT Mestertanár 
Aranyérmét dr. Antal Margit, a Marosvásárhelyi Kar docense vehette át, dr. Kása Zoltán 
emeritus professzornak ítélték az MTA Arany János-érmét, illetve dr. Kovács Kázmér 
professzor kapta a Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti díját. Felméri Cecília 
adjunktus a Spirál című nagyjátékfilmjével elnyerte a perui Al Este Nemzetközi 
Filmfesztivál fődíját, valamint az Erdélyi magyar kortárs kultúráért díjat. Dr. Tonk Márton 
az Óbudai Egyetem tiszteletbeli professzora lett, és neki ítélték az EME Gróf Mikó Imre 
Emlékplakettjét. A Sapientia EMTE Kiváló oktató díját dr. Máthé István, a Csíkszeredai Kar 
docense nyerte el, és dr. Tonk Szende docens kapta a Magyar Természettudományi 
Társulat Herman Ottó-érmét. A Magyar Művészeti Akadémia elismerő oklevélben 
részesítette a Sapientia EMTE Média Tanszékét a művészetoktatás kimagasló 
színvonaláért. 

A Csíkszeredai Kar oktatói új szabadalmat jegyeztek ebben az évben: Tulpina de 
Bacillus sp. SZE102A utilizată în procesul de însilozare a plantelor furajere. 

A 2020–2021-es időszakban a Sapientia EMTE főállású oktatóinak 13 nagyobb, az 
egyetemi adminisztráció közvetítésével zajló külső kutatásuk volt (ezekben a Sapientia 
EMTE része a teljes futamidőre 2 953 937 lej). Ebben az időszakban az egyetem egyetlen 
oktatója vesz részt (tagként) a román kutatási szakhatóság által meghirdetett nagy 
volumenű kutatási projektben, de a legutóbbi kiírás elbírálása nyomán további két 
oktatónk jelentős pályázati forrásokat nyert el. Ugyanakkor a szóban forgó periódusban 
oktatóink további 46 egyéb külső kutatási projektben vettek/vesznek részt 
(kutatásvezetőként vagy csoporttagként), illetve részesültek valamilyen kutatói 
ösztöndíjban. Megállapítható, hogy míg az elmúlt években ezeknek a 
kutatásoknak/ösztöndíjaknak a túlnyomó része (közel 80%-a) magyarországi 
intézmények finanszírozásával zajlott, a 2020–2021-es időszakban nőtt a más forrásból 
(önkormányzatok, EU stb.) finanszírozott kutatásoknak, ösztöndíjaknak a száma. 

A tanszékek és tanszékcsoportok keretében 15 belső akkreditációval rendelkező 
kutatási központ működik. 2021 májusában lezárult a Kutatási Programok Intézete (KPI) 
által 2019 januárjában meghirdetett új Egyetemi Kutatási Program, amelyre kizárólag a 
Szenátus által akkreditált kutatóközpontok nyújthattak be pályázatot, legalább 10.000 
eurós költségigénnyel. A 7, ebben a struktúrában finanszírozott kutatás összértéke 
326.000 lej volt. A kutatásfinanszírozás átszervezésének célja, hogy a Sapientia 
Kutatóközpontok hozzájáruljanak az egyetem tudományos rangjának emeléséhez, 
szerepet vállalva a hazai vállalkozói kapacitás bővítésében és az elért kutatási eredmények 
társadalmi-gazdasági hasznosulásában is. A 2021 őszén ebben a keretben újra 
meghirdetett programban a Sapientia EMTE 6 kutatóközpontja nyert 10-10 ezer eurós 
támogatást. Az új kutatásfinanszírozási modell egyik első hozadékának tudható be, hogy az 
eddigi évekhez képest magasabb színvonalú pályázatok érkeztek be a kutatóközpontok 
részéről. 

Bár a 2020–2021-es időszakban a tudományos konferenciákon, illetve művészeti 
rendezvényeken való részvételt nagymértékben korlátozta a Covid-19 járványhelyzet, az 
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utóbbi évben javuló tendencia mutatkozott. Míg 2020-ban mindössze 167 tudományos, 
illetve 10 művészeti részvételre került sor, addig 2021-ben, 365 konferencián való 
részvételt jegyeztek, amiből 274 volt nemzetközi és 91 országos vagy helyi rendezvény. 
Megnőtt a művészeti fesztiválokon, kiállításokon való részvételek száma is: 40 részvétel – 
15 nemzetközi és 25 országos – vagy helyi fesztiválon/művészeti rendezvényen 
szerepeltek/vettek részt a Média Tanszék oktatói. A rendezvények túlnyomó többsége 
online került megrendezésre. A Kutatási Programok Intézete továbbra is támogatja az 
oktatók nemzetközi konferenciákon és művészeti fesztiválokon való részvételét, de az 
elnyert konferencia támogatások jó része a rendezvények elmaradása vagy online térben 
való megszervezése miatt nem került felhasználásra.  

2020-ban 24 olyan tudományos rendezvényre került sor, amelyet az egyetem 
tanszékei a helyszíneken szerveztek, önálló szervezőként vagy más tudományos 
intézetekkel partnerségben. E rendezvények száma 2021-ben 48-ra emelkedett. 

2021-ben a Sapientia EMTE ugyancsak online formában szervezte meg a Műszaki 
ETDK Konferenciát, valamint a Humán és Társadalomtudományi Kari TDK Konferenciát 
Marosvásárhelyen. A Csíkszeredai, Kolozsvári és Marosvásárhelyi Kari, valamint az 
Agrártudományi ETDK Konferenciák hasonlóan, online formában, 2021 tavaszán kerültek 
megszervezésre. A kari TDK-konferenciákon 118 hallgató vett részt összesen 114 
dolgozattal, ebből 35 dolgozat kapott jelölést a 2023 évi OTDK-ra humán- és 
reáltudományok szakterületen. A 2021-ben megrendezésre került OTDK szekciókon a 
Sapientia EMTE részéről 66 hallgató 55 dolgozattal vett részt, és ezek közül 21 dolgozat 
kapott díjat. Jelentős hallgatói eredmények születtek számos nemzetközi hallgatói 
tudományos verseny vagy művészeti fesztivál során is. Példaként említjük:  

A Sapientia EMTE három diákjából álló Innovative Future nevű csapata első helyezést ért el a Mathias 
Corvinus Collegium (MCC) által Smart City Challenge 2021 elnevezésű nemzetközi versenyen egy okos falu 
(smart village) csomag kifejlesztésével. 

Farkas Ágnes Anna Játsszuk tovább című sapientiás diplomafilmje nyerte a Transilvania Nemzetközi 
Filmfesztivál (TIFF) keretében megszervezett kolozsvári filmek versenyének fődíját. 

Az Országos Controlling Esettanulmányi Verseny döntőjében a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának 
csapata, az Enigma harmadik helyezést ért el 2021 decemberében, ezáltal elnyerve a Morgan Stanley és a 
Groupama Biztosító által felkínált pénzdíjakat is. Ugyanez a csapat második helyezést nyert a XIX. Országos 
Pénzügyi Esettanulmányi Versenyen. 

A média szak volt hallgatóinak munkáit díjazták a 29. Alter-Native filmfesztiválon: Buzási Gyopár a 
zsűri különdíját nyerte el, a fődíjas Pannónia dicsérete film vágásáért pedig Dunai László felelt. 

A kiváló tudományos eredményeket elért hallgatókat – 9 alap-, illetve 
mesterképzéses hallgató – ebben az évben is Sapientia Maximus díjjal jutalmazta az 
Egyetem.  

A Scientia Kiadó tevékenységével kapcsolatos 2019-ben elfogadott 
szabályozásoknak és szervezeti módosításoknak köszönhetően előrelépés történt a 
korábban megfogalmazott célok terén: a kiadó átláthatóbb és hatékonyabb működtetése, az 
elektronikus formátumú publikációk előtérbe helyezése, és az Acta Universitatis Sapientie 
egyetemi folyóirat nemzetközi rangjának emelése.  

A Scientia Kiadó 2020-as és 2021-es évszámmal mindösszesen 73 kiadványt – 27 
könyvet (5 Sapientia Könyv, 2 Műhely, 15 Jegyzet, 4 Tankönyv, 1 Tudománytörténet), 38 
Acta Universitatis Sapientiae-lapszámot, valamint 8 Erdélyi Jogélet-lapszámot – jelentetett 
meg. Az MTA Könyvtár és Információs Központtal való együttműködésnek köszönhetően 
2019 őszétől összesen 44 Scientia-könyv került be az MTA REAL Repozitóriumába. 
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Az Acta Universitatis Sapientiae egyetemi folyóirat sorozatai több mint 60 
nemzetközi adatbázisban szerepelnek. Ezek között kiemelkedő helyet foglal el a SCImago 
(Mathematica, Philologica), a SCOPUS (Mathematica, Philologica), a Clarivate Analitics Web 
of Science ESCI (Mathematica, Informatica, Film and Media Studies), valamint egyéb rangos 
adatbázisok (EBSCO, ProQuest, DOAJ, Ulrichsweb, Index Copernicus, Genamics Journal 
Seek). 2020-ban a Mathematica és a Philologica sorozatoknak SCImago Q3-as besorolása 
volt.  

A DeGruyter/ Sciendo céggel megújított együttműködésnek, valamint a CEEOL 
(Central and Eastern European Online Library) adatbázissal kötött, elektronikus könyvekre 
is vonatkozó szerződésnek köszönhetően a Scientia Kiadó kiadványainak letöltési adatai 
egyre növekvő tendenciát mutatnak.  

A Kutatási jelentésben bemutatott adatokból és tendenciákból egyértelműen kiderül, 
hogy noha a 2021-es évre vonatkozóan egyelőre nem lehet átütő sikerekről beszámolni, 
azonban az elért eredmények megszilárdításáról és a továbblépések előkészítéséről annál 
inkább. Ezek az eredmények állnak az egyetem 2021-ben elkészült középtávú Kutatási 
stratégiája alapján, amely konkrétan rögzíti a konszolidációs és továbbfejlesztési lépések 
már folyamatban lévő, és soron következő fázisait. 

 
SZERVEZETI KÉRDÉSEK 

A 2020-21 tanévi egyetemi választások lezárulását követően nem történt jelentős 
szervezeti változás. Új megbízott igazgatója van a Tanárképző Intézetnek dr. Tódor Erika 
Mária professzor asszony személyében, és a Szenátus kinevezte a sepsiszentgyörgyi 
Helyszíni Tanács tagjait. 

Szenátus elfogadta a Sapientia EMTE Informatikai központjának működési szabályzatát. A 
Központ koordinálása az informatizálásért és egyetemi kommunikációért felelős (rektorhelyettesi 
rangú) igazgató hatásköre. 

2021 decemberében beüzemelésre került az egyetem új, mobilalkalmazásokra is 
optimizált honlapja. Az új honlap lehetővé tette az intézményi felméréshez szükséges 
dokumentáció online közzétételét, amely jelentősen hozzájárult az egyetem 
átláthatóságának biztosításához és a felmérési folyamat sikeréhez.  

 
INTÉZMÉNYI KAPCSOLATOK 

2021-től új Erasmus-program lépett életbe a következő 7 éves uniós költségvetési 
ciklusra. Az EMTE sikeres pályázatot nyújtott be az Európai Bizottsághoz a 2021-2027 
programciklusra érvényes Erasmus Felsőoktatási Charta (Erasmus Charter for Higher 
Education, ECHE) megszerzésének érdekében, amely jogot biztosít minden Erasmus-
tevékenységben való részvételre, az új program által szorgalmazott elvek szerint. A 
2020/21-es tanévvel bezárólag a Sapientia EMTE összesen 1630 kimenő mobilitást 
valósított meg az Erasmus-programon belül, ebből 1619 mobilitást a programországok 
vonatkozásában (KA103), és 11 mobilitást a partnerországok vonatkozásában (KA107). 

Jelenleg az EMTE-nek 19 ország 54 intézményével van 154 érvényes Erasmus+ 
intézményközi szerződése, ezek között a Kárpátaljai II. Rákóczi Ferenc Főiskolával (nem EU-s 
országbeli kapcsolatokat támogató külön pályázat keretében). Az új program által előírt 
digitális intézményi szerződések megkötése folyamatban van. 

Az előző három évben a Sapientia EMTE 1.410.150, € értékben nyert el Erasmus+ 
támogatást, amelynek felhasználása folyamatban van, az alábbi táblázat szerint.  
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Pályázat 
éve Projekt száma Szerződött keret Szerződés státusa 

2019 2019-1-RO01-KA103-061451 405.685 € folyamatban 

folyamatban, 
1.410.150 € 
értékben 

2019-1-RO01-KA107-061450 6.980 € folyamatban 

2020 2020-1-RO01-KA103-078211 438.940 € folyamatban 
2020-1-RO01-KA107-078212 15.280 € folyamatban 

2021 2021-1-RO01-KA131-HED-
000005171 543.265 € folyamatban 

A mobilitási tevékenységet továbbra is súlyosan befolyásolta a világjárvány, így a 
korábban folyamatos növekedési tendenciát mutató adatokban jelentős visszaesés 
tapasztalható, még az előző évhez képest is. A 2020/21 tanévben 121 (-37) mobilitásra 
került sor: 82 (-7) hallgató vett részt tanulmányi vagy gyakorlati mobilitáson, 10 (-14) 
oktató és 29 (-6) adminisztratív alkalmazott utazott ki a partner egyetemekre (megj: a 
korábbi két évben elnyert STT és STA mobilitások megvalósítása jelenleg van folyamatban). 
A hallgatói mobilitások aránya 3,47% (-0,49%) volt a teljes hallgatói létszámhoz 
viszonyítva. Az egyetem által fogadott hallgatók száma is alacsony (3) és ugyanaz a jelenség 
jellemző az oktatási és képzési mobilitásra érkező munkatársakat illetően is: 6 bejövő 
oktatót (-19) és 28 bejövő adminisztratív munkatársat (+1) fogadott az EMTE. A 2020/21-es 
tanévben a KA107-es mobilitási programban egyetlen mobilitás sem teljesült. 

Egyetemünknek a 2020/21-es tanévben 8 (+4) különböző futamidejű stratégiai 
partnerség pályázata volt folyamatban, amelyek közül egyet az EMTE koordinál.  

Az Egyetem három CEEPUS hálózat tagja, de a 2020/21 időszakra a nemzeti 
ügynökség nem hagyott jóvá bejövő mobilitásra szóló keretet, és nehézségekbe ütközik a 
kifizetések megszervezése is. 

A Makovecz Program néven negyedik éve meghirdetett Kárpát-medencei 
Felsőoktatási Együttműködési Keretprogram 2020/2021 tanévre érvényes költségvetési 
kerete 61.600.000 Ft volt, amelynek felhasználási határidejét a naptári év végéig 
meghosszabbították.  

A partner intézmények köre 21, melyek keretében az alábbiakban összegzett 
hallgatói mobilitások jöttek létre (teljes féléves mobilitások, 1 hónapos részképzések, 1 
hetes tanulmányi út, illetve egyes mesterszakok hallgatóinak partner egyetemen töltött 
tanulmányi időszakai). A hallgatói mobilitások számának járványhelyzet okozta visszaesése 
miatt a rendelkezésre álló keret mintegy 10%-a lett hallgatói mobilitásokra fordítva. 

 

 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 

Kimenő hallgatók száma, ebből: 3 63 239 268 39 
    teljes félévre 2 6 3 1 10 
    1 hónapra 0 23 25 22 29 
    1 hetes tanulmányút/szakmai gyakorlat 0 24 211 245 - 
Bejövő hallgatók száma, ebből: 1 33 25 85 39 
    teljes félévre 0 1 3 - 1 
    1 hónapra 1 6 22 24 11 
    1 hetes tanulmányút/szakmai gyakorlat 0 26 0 61 27 
Tanulmányi időszakon részt vevő 
mesteri szakos hallgatók száma 8 39 47 61 70 

Makovecz professzor 5 4 4+1 4 4 
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Az oktatói mobilitási program támogatásával öt jeles szakembert alkalmazott az 

egyetem főállásban, akik hozzájárulnak az akkreditációs követelmények számszerű 
teljesítéséhez is. Emellett számos – főleg a mesterszakokon oktató – vendégtanár 
részvételét segítette elő a Makovecz Program, így a 2020/2021 tanévre szóló támogatás 
teljes egészében felhasználásra került. 

 
TÉRSÉGI SZEREPVÁLLALÁS 

2021-ben számos közösségi projektbe csatlakozott a Sapientia EMTE: a Zöld Péntek 
projekttel a Környezetvédelmi Minisztérium a tiszta és fenntartható közlekedési formák 
népszerűsítését tűzte ki célul, arra biztatva mindenkit, hogy minden pénteken hagyják 
otthon az autót, és válasszanak alternatív közlekedési formát. Nyáron az egyetem is 
bekapcsolódott társszervezőként az Egy vérből vagyunk nevet viselő jótékonysági futásba. 
A jubileumi évforduló keretében szimbolikusan felavatásra került a kolozsvári Bocskai-
házban a történelmi jelentőségű, 115 éve állított, majd eltűnt Bocskai-emléktábla.  

Együttműködési megállapodás jött létre a Kovászna megyei Csutak Vilmos 
Pedagógusok Házával és a Hargita megyei Apáczai Csere János Pedagógusok Házával, 
valamint a Spektrum Oktatási Központtal a Tanárképző Intézettel, a térségi oktatási 
intézmények szakmai munkájának összehangolása céljából, képzési, kutatási és pedagógiai 
innovációs tevékenységek szervezésével. 

A karok folytatták az iskolásoknak szóló vetélkedők szervezését, melyekre az online 
térben került sor. A kisérettségi példájára versenyezhettek 7-8. osztályos diákok a XXXI. 
Herman Ottó Kárpát-medencei Biológia Versenyen, a Kárpát-medencei kiterjedésű 
biológiaverseny erdélyi fordulóján. A XII. „Gúzsba kötve táncolni” fordítói versenyen pedig 
középiskolások mérhették össze tudásukat négy nyelvpárosításban. A IX. Venczel József 
Társadalomtudományi Vetélkedő döntőjére újra online került sor, a versenyző csapatok a 
"Nem a ruha teszi az embert" témát járták körbe. 

 
A 2020/2021-ES TANÉV GAZDÁLKODÁSA 

A Sapientia EMTE a 2020/21-es tanévben a Szenátus és Kuratórium által elfogadott 
költségvetés szerint gazdálkodott, és azt a működési előirányzatok fő költségtételeinél 95-
100%-ban teljesítette. 

Egy hallgató átlagos képzési költsége a tanév során 16 344 lej volt. 
Az összkiadások a 2020/21-es tanévben elérték a 44,6 millió lejt, míg az 

összbevételek 49,6 millió lej értékűek voltak. A többletösszeget részben célhoz kötött, 
felhasználatlan pályázati források, maradványok képezik, továbbá az Egyetem 
alaptevékenységéből származó bevételei. 

A költségvetés legfőbb bevételi forrásaként a Bethlen Gábor Alap közvetítésével 
nyújtott mintegy 40,75 millió lej értékű magyar állami támogatás állt. 
A főbb mutatók időbeli alakulását az alábbi táblázat tartalmazza:  

 2020/21 2019/2020 2018/2019 

a bérkiadásoknak az összkiadásokban mért részaránya 83% 78% 65% 

oktatói bérek aránya a működéssel kapcsolatos bérkiadásokban 72% 68% 68% 

kutatási bevételek 270 361 lej 58 .992 lej 882 457 lej 
könyvtári kiadások aránya a működési kiadásokból 1,90% 1,90% 1,85% 
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hallgatói juttatások 1 724 196 lej 1 709 806 lej 1 907 946 lej 
finanszírozás hallgatói támogatásokra fordított részaránya 4.23% 4,71% 5,47% 
(diák- és személyi juttatások, valamint a nem rendszeres kiadások 
nélkül értett) folyó működési kiadások aránya az összkiadásokban 

10.01% 9,97% 8,08% 

közmű- és bérleti díjak a folyó működési kiadásokból 19,5% 3,5% 23,33% 

egy hallgató átlagos képzési költsége 16 344 lej 17 320 lej 16 471 lej 

Megjegyzendő, hogy e költségvetési mutatók nem tartalmazzák az ingatlanfejlesztésekre 
fordított összegeket. 
 
INGATLAN BERUHÁZÁSOK 

2021-ben a csíkszeredai ingatlan felújítására 1 918 000 lejt fordítottaz egyetem. 
Elkezdődött a sepsiszentgyörgyi campus tervezése. Sor került a marosvásárhelyi 

ingatlan beruházás előkészületeire, úgy, mint az engedélyekhez szükséges iratok 
beszerzésének elindítására és a tervezési téma megfogalmazására. 
 
MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS 

A Sapientia EMTE keretén belül az egyetemi tevékenységek minden vetületére 
jellemző a minőség javítására való törekedés. Ennek ösztönzői az Egyetem Szenátusa által 
elfogadott Minőségbiztosítási Elvek, és Minőségbiztosítási Szabályzat, amelyek által 
bevezetésre kerültek az ARACIS által meghatározott minőségi szabványok. A minőség 
követése, az egyes szakok önfelmérésén és külső felmérésén kívül, az éves 
minőségbiztosítási jelentések által történik. A minőség javítására vonatkozó operatív 
terveket a Szenátus fogadja el, és az egyetem honlapján folyamatosan nyilvánossá teszi. 
(https://sapientia.ro/hu/az-egyetemrol/akkreditacio/minosegbiztositas). 
 

 
Kolozsvár, 2022. április 29. 
 

Dr. Tonk Márton, a Sapientia EMTE rektora 
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